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Åbne breve til alle og enhver Henry Miller Hent PDF "Når jeg nu atter læser disse tekster, slår det mig stærkt,

at selv om mit livssyn – min filosofi, om man vil – har ændret sig noget, siden jeg skrev "Krebsens
vendekreds", har mine synspunkter vedrørende samfundet ikke gjort det. Jeg har en anelse om, at de, der ikke

kan tåle "Krebsens vendekreds", heller ikke vil være i stand til at tage nærværende bog. De tanker, der
fremlægges i den, vil nok vise sig lige så ubehagelige for den sarte som beretningen om mine forargelige

eventyr i gamle dage i Paris." I Henry Millers "Åbne breve til alle og enhver" ser vi en anden side af den store
forfatter og boheme end i hans romaner. Vi ser ham kæmpe frygtløst og nådesløst for de undertrykte og de

miskendte, vi mærker hans store kærlighed til menneskeheden, hans foragt for penge og grådighed, skuffelsen
over fædrelandet, USA, og kærligheden til hans hjertets sande hjem, Europa. Henry Miller (1891-1980) var

en kontroversiel amerikansk forfatter, hvis erotiske romaner udfordrede samtidens pornografilove og medførte
heftige diskussioner. Han er særligt kendt for sin selvbiografiske roman "Krebsens vendekreds" og trilogien

"The Rosy Crucifixion" bestående af romanerne "Sexus", "Plexus" og "Nexus". Henry Millers mange
romaner er oversat til flere forskellige sprog, og han er kendt verden over som en af pionererne inden for den

erotiske litteratur.
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tåle "Krebsens vendekreds", heller ikke vil være i stand til at tage
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nådesløst for de undertrykte og de miskendte, vi mærker hans store
kærlighed til menneskeheden, hans foragt for penge og grådighed,
skuffelsen over fædrelandet, USA, og kærligheden til hans hjertets



sande hjem, Europa. Henry Miller (1891-1980) var en kontroversiel
amerikansk forfatter, hvis erotiske romaner udfordrede samtidens
pornografilove og medførte heftige diskussioner. Han er særligt
kendt for sin selvbiografiske roman "Krebsens vendekreds" og

trilogien "The Rosy Crucifixion" bestående af romanerne "Sexus",
"Plexus" og "Nexus". Henry Millers mange romaner er oversat til
flere forskellige sprog, og han er kendt verden over som en af

pionererne inden for den erotiske litteratur.
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